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La VEGETARA LIGO ESPERANTISTA (V.L.E.)
estis fondata en la jaro 1908•a, dum la Dresdena
Universala Kongreso de Esperanto. Gia organo, la
„Vegetarano" estis fondata en la jaro 1914-a. La
kotizo por VLE kaj la abonpago por Ia „Vegetar-
ano" estas identaj. La „Vegetarano" aperas du-
monate, do sesfoje en la jaro.

La celo de VLE estas, disvastigi Esperanton
inter la ‘egetaranoj kaj Vegetarismon inter la Es-
perantistoj. Krome, danke al nia internacia helpa
lingvo, ki volas helpi kaj antaTtenpu:li la interna-
cian vegetaran movadon kaj la solidarecon inter
vegetaranuj de ĉiuj landoj.

Fine, nia ligo volas kunigi aron da homoj, kiuj
interkonsenle komplotas kontra'.1 tto malbona kaj
kiuj subtenas interne je la Esperanta movado la
etikan nivelon de nia komuna volo.

La generale sekretario kaj kasisto de VLE est -

as nune I. Ionesku-Kapatzana. — Bukurelto, V
Str. Dr. lstrate 10, Telef. 3-24.72, Rumanu jo.

Landaj sekretarioj prizorgas informojn, enkas-
igas kotizojn, propagandas kaj tradukas, se opor-
tune, artikolojn el nia organo por naciaj parenc•
celaj eldonaĵoj,
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La filoj de Ia homaro eniris no-
van etapon, en rapidiĝanta vojo al
la memdetruo. Tago post tago, la
freneziganta ondo englutas ĉion.
Lando post lando estas infektata
de la reakcia mikrobo. La nuna
homaro kuradas al nekonata a-
bismo. La homoj ne plu kunfidas
Ia estontecon. La idealismo ban-
krotas kaj la homoj ĝis nun kon-
sciaj, ekhaltas en ilia agado,
rigardas malantaŭen, estantecen,
pripensas la estontecon kaj... for-
ĵetas la armilojn, malkuraĝas la-
boradi plu je la servo de idea-
lismo.

Oni ne hontas diri, ke ni vivas
civilizitajn tempojn. Oni havas
Ia malhontecon paroli pri la an-
taŭa barbareco de Ia homaro kaj
oni ne havas la kuraĝon rigardi
la nunan barbarecon. Ĉio estas
putra kaj neniu plu kuraĝas ri-
gardi sincere la realecon. Eble la
kuraĝuloj malaperis!

La reakcio envolvis la tutan
terglobon. Nenia peco da tero
sur tiu ĉi globo, tiel granda kom-
pare al malgrandeco de Ia homo,
ne povas plu gastigi sincerajn
homojn, rigardanlojn malkaSsain de
la nuna situacio.

Kiel enviindaj estas la sovaĝaj

bestoj de la ne ankoraŭ esploritaj
regionoj de Ia terglobo, kiel en-
viindaj estas la arboj kaj ĉio kio
ne venas je kontakto kun la
homo-frenezulo; ili ne bezonas
peti permeson kuri de regiono al
la alia regiono, ili ne bezonas
permeson kreski, flori, maturiĝi,
donaci sian rikolton al la aliaj
estaĵoj, por tie( daŭrigi sian ek-
ziston, ili konas nur solan per-
meson, solan aŭskultadon, daŭrigi
sian ekziston, daŭri esti je la
kapricoj de Ia tuto.

La homo kiu trapasis grandan
skalon en sia evoluo, ŝajnas tre
ridinda estaĵo. Li sin nomos krono
de Ia vivo, la ĉiopotenca, ĉiokre-
anta, ha, ha, lia.

La homo sin ĉirkaŭts per leĝoj
klarigantaj la naturfenomenojn, sin
forliris de la mezo de naturo, en
mizerajn troamasegadojn de kubaj
kaĝoj si tuitaj sub la tero kaj
dekojn da metroj en la aero, kaj
nomis tiun kolektaĵojn da tiel ri-
ciindaj konstruaĵoj: urbegoj, me-
tropoloj. La homo pro malkapab-
leco kaj degenerado troa elpensis
leĝojn tute kontraŭaj al tiuj na-
turaj, kiuj ne bezonas esti re-
gistrataj sur blankan paperon per
nigra au ruĝa inko, sed nur esti
sentataj. La homo pro la erara            

Landaj sekretarioj kaj abonprezo en nacia mono:

Argentin° (Pes. pa. 4): S•ro Pascual Bosso, Strato Lisboa 2940
(Parque Chas). Buenos Aires.

Belgujo (B 3.-) S-no Yvonne Colijn, Schoolsstraat 21, Nieuwpoort.
Bulgarujo (Levoj 50. ) : S-ro Petr Mitkov, Bulevard Evlogi

Georgiev 49, Sofio.
Cehoslovakujo (kĉ. 23.—): S-ro Emil Mai, Miihlfeldgasse 11,

Oablonz a. N.
Danujo (dkr- 3.—): F-no Margrethe Noll, Fredericiagade 6, II:

Kopenhago-K.
Estonujo (Ekr. 3.- ): E-no Helmi Dresen, postkost 6, Tallino.
Trancujo (ffr. 15.—): F-no Cecile Royer, 105 Rue du Faubourg

Sl.-Denis, Parizo X, Po•tkonto Parizo 257-77.
Germanujo (RM. 2.50): S-ro Oscar Biinemann, Hamburgo 37.

Isestrasse 79, 1L PoAtkonto „Hmb 318-83'.
Grandbritujo (1, 	 S-no Margaret Blaise, „Bonveno"

19 Litchfield Avenue, Lower Morden, Surrey, Anglujo.
Hungarujo (P. 4.—): S-ro Bihari M°r, T. Lejlt5 tit 3, Budapesto
Latvujo (Latoj 4.—): S-ro Julio Bejzots, Aspazia-Bulv. 9, 	 3,

Rigo.
Lltovujo (1.1d. 8.—): S-ro Vladas Butkus. 111. Gimnazija, Mai-

ronio 12, Karjno.
Nederlando (ft. 1.60: S-no Catharina J. Roskes-Dirksen,

Anemoonslreat 96, Hago, poltkonto 52 008.
Palestino (1 Dol.) N. B. Havkin, Jerusalemo, Givet Saul.
Polujo (z1. 5. - ); S-ro Chajm Kuŝnir, Ul. Orwida 5. Wolomin

powiat Radzyminski.
Rumanujo (90.— leoj): I. Ionesku-Kapatzana, Str. Dr. lstrate

Nr. 10. Bucuresti V.
Sovjetunio (R. 1 50): LI. U. Zajcev, Moskvo 66, Lefortovskij per.

7a. k•. •
Svedujo (Sv. Kr. 5.50): Sven Edenby, Gelle 2.
Svisujo (sfr. 3.—); S-ro Paul Enz, „Siga" Bassersdorf•Zilrich,

po":1konto VIII/17062.
Usono (dol. 1.—) : S-ro Karl Froding, 124 King Street, Madi-

son, Wis.

El Ia landoj necititaj oni sendu rekte al la redaktanto la egal-
valoron de 3 svisaj frankoj. La kuponoj de UEA  estas

akceptataj kaj estu uzataj prefere ol nacia mono.
Anoncoj pri vegetaraj marilejoj kostas la egal•aloron

de dek svisaj frankoj.                                          

VEGETARANO
Dumonata revu) por vegetarismo kaj parenccelaj ideoj

Redaktoro : I. lonesku-Kapatzana, Bukureto V, Str. Dr. Istrate 10, Rumanujo

HO, HALTU, HALTU !
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komprenado de la faktoj realaj
restis Ia plej kompatinda besto.

Li vivas en socio, ĉu kapitalista
bazita sur subprernado de la mal-
fortuloj, donanta eblecon supre-
niri ĝian ŝtupojn ĝis maksimume,
kondiĉe ke oni faru kion ĝi volas
kaj postulas, "ĉu en komunistten-
denca bazita sur samdirektigo de
Ia konscioj kaj sentoj. Socio li-
bera, donanta al homo eblecon vivi
sian vivon kaj komprenadon por
Ia vivo, ne ekzistas, ne ekzistis
kaj estas demando enigma, ĉu
iam en la malproksimeco tia ek-
zistos.

Lasante al la venontaj gene-
racioj tiun problemon pri la iam
ekzistonta tiel perfekta socio, ni
revenu al nuna stato kaj vidu
kion oni povas fari kaj kio estas
farota

De kiam ekzistas la homaro,
ekzistas ankali la batalado de Ia
plimulto, reprezentantoj de la mal-
novil.-mtaj konceptoj, kontraŭ la
malplimuijo, reprezentantoj de la
progreso, de la evoluo.
La plimultuloj havante Ia potencon

en la manoj, estante malbravaj,
ĉiam en la estinteco kiel ankaŭ
nune, rigardas kun granda terur-
tremo la konceptojn kaj la perso-
non de la malplimultoj, kiuj kuraĝas
pensi alie ol ili kaj kiuj estas la
antatisignantoj de la estonta pro-
greso. Ĉiam dum la krizaj epokoj
troviĝis unu aŭ pli da • bravaj
homoj kiuj per la endanĝerigo de
si mem, kuraĝas kontraiistari la
premegadon, tiel levanie la torĉon
luman kaj ne lasante ke ĝi estu
estingila.

La pensado libera, nenie nun
estas ebla; la nunaj regantoj kvan-
kam ili havas armeon. posedas bo-
negajn mortigilojn per kiuj tre •a-

pide oni povas silentigi tiujn kiuj
kuraĝas diri alie ol ili. Kvankam
ili fiere sin memsugestas, ke an-
kcrail estas fortaj, silentigante per
malinpafiloj la voĉojn kriantaj pa-
non kaj for la faŝisma malsano, en
Parko; kvankam tri tagoj kaj sa-
majn noktojn ili kanonadis la Ia-
boristojn de Vieno, kvankam ĉie
en la mondo, tuj, per ĉio kio la
kompatinda mizera civilizaciano el-
pensis por sin detrui, oni silenfigas
la voĉojn, ili ne havas la kuraĝon
lasi almenaŭ la pensadon libera.

Kiam la nokto venas, tiom oni
povas konstati la fortlumon de la
kandeloj. kiam la teroro regas,
Tiam oni povas konstati la kuru-
gon de Ia novepoko antaŭsig-
nantoj.

lio, haltu, haltu tiom da teroro
Sufiĉas tiom da malbraveco, pli
preferinde estas morti batalante
kontraŭ la mallumo, kontraŭ la
idiotigantaj fanlomoj ol sin lasi
je la kapricoj de malkapabluloi,
kiuj nur dank' al ia hazardo, al ia
ŝanco sukcesis iĝi nestoroj de la
tia mizera kaj abomeninda tempo.

*

Vegetarismo estas higiena nu-
trado por la korpo, sed la cerbo
estas nutrata de la samaj ele-
mentoj. La vegetalaj nutrajoj liveras
al la korpo senvenenajn elemen-
tojn, la korpo restas sana, sed ĉu
la cerbo sentas la efikon de lia
senveneneco ? La pruvo ke jes,
devas konsisti el la kriado : Ho,
haltu, haltu tiom da teroro, flanke
de Ia regantoj ; sufiĉas, sufiĉas
tiom da malbraveco flanke de Ia
regataj subprematoj  !

I. lonesku-Kapalzana

Oni aŭdas hodiaŭe tiom ofte la
vorton „idealisto" en malĝusta loko,
ke oni baldaŭ hezitos uzi ĝin; Ĉar
ĝi ne diras plu ion. Efektive ĝi
devus signifi, ke idealisto estas
homo, kiu dediĉas sian vivon al
grandiozaj ideoj, kiuj progresigas
la homaron kaj havigas feliĉon al
la individuoj, la eroj de la homaro.
Sed nomis sin idealistoj ankail
tiuj, kiuj antaŭ kelkaj jarcentoj a-
ma se iris orienten, por mortigi
laileble plej multajn nekristanojn.
Nomis sin idealistoj tiuj, kiuj pro
adoro al memelektila idolo, nome
Ia tielnomata patrujo, peladis ho-
mojn el ĉiuj direktoj el reciproka
sinbuĉado. Nomas sin idealistoj
kaj estas (jen la plej bedaŭrinda
fakto) nomalaj idealistoj personoj,
kiuj pro absolute anakronismaj
ideoj forigas ĉion, kion atingis la
penado de la lastaj jaroj en direkto
al pli alta kultura kaj efika nivelo.

Certe, ni devas labori, por kon-
strui pli feliĉan mondon, kaj ni
estas tre malproksimaj de tia celo.
Sed tiu celado ne igu nin sekvi
senpripense iun ajn, kiu promesas
„ŝanĝi" la nunan mizeran staton.
Ni atente rigardu, por scii, ĉu tiuj
iniciatantoj havas tiujn samajn ido-
lojn, kiuj jam en pasinta tempo
trompis tutajn popolojn, kondukis
ilin al mizero kaj kredigis al ili,
ke la mizero de aliaj popoloj estas
ilia feliĉe..

Progreson povas atingi nur tiaj
movadoj, kiaj ne detruas, sed pli-
fortigas la fonto de individua kaj
socia feliĉo, nome efikon, scion,
bonvolon inter la homoj. Tiuj ce-
ladoj estas ankaŭ intime ligitej al

vegetarismo ; sen ili ĝi ne povas
vivi, kaj neniu rajtas nomi sin ve-
gefarano, kiu ne samtempe interne
sentas fortegan deziron, progresigi
la homaron sur tiu ĉi vojo.

Arkos

Zba Universala kuros°
de Esperanto

La ĉiujara festo de frateco in-
ter la esperantistoj okazos de la
4. 8. ĝis la 11.8.34 en Ia belega
sveda ĉefurbo Stokholmo, kies
famkonata eksurbestro Lindhagen,
en la serio de kelkaj interesaj
multflankaj paroladoj ankaŭ parolos
al la esperantistoj.

Oni aranĝos tre interesajn post-
kongresajn ekskursojn, kies kostoj
ne estos tro altaj, al : Laponio
(11.-18.8), tipe sveda distrikto
lemtland (11.-15.8 ) kaj insulo
Gollando kun urbo Visby (11.—
15.8).

Antalikongresojn preparas la ur-
boj Malm5 kaj Ootenbu•go en
Svedujo kaj Oslo en Norvegujo,
postkongreSojn la urboj Helsinko
en Finlando kaj Talino en Esto-
nujo.

Interesuloj pri la antalikongreso
en Malm5 (sur la vojo al Stok-
holmo) skribu, petante informojn,
simple al : Esperanto kongreso
Malm8. La adreso de Ia 26a estas:
Stokholmo, Fredsgatan 4.

IDEALISMO
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PRI LA FRUKTA DIETO

La frukta dieto konsistas el
ĉiutaga konsumado de nur fruktoj.
Multaj fruktoj enhavas tian kom-
pletan konsiston, ke la uzado ilia
en ĉiutaga manĝado havas nenian
mankon. Tiel estas ekzemple la
banano, tiu-ĉi frukto, en la varmaj
landoj estas baza manĝo de la
enloĝantoj. La fruktoj de la mez-
varmaj landoj ne estas tiom kom-
pletaj kaj pro tio, por vivi per
fruktoj oni bezonas ankaŭ aliajn
kompletigajn fruktojn. Se ni varie
ilin kombinos, ni havos ĉiujn ele-
mentojn postulataj de la orga-
nismo. Figoj, migdaloj kaj pomoj,
vinberoj, nuksoj kaj piroj aŭ pru-
noj forms ĉion en kiu troviĝas
ĉiuj elementoj necesaj por la or-
ganismo. Se ni bone kombinos
ilin, kiel eble pli varie, ŝanĝante Ia
kombinadon laŭ sezono, konsu-
mante la dolĉajn fruktojn dum
vintro kaj la acidajn dum somero,
ni vivados per dieto kontentiganta
ĉiujn bezonojn homajn. Tiuj kiuj
ne havas la eblecon konsumi tro
da variaj fruktoj, povas bone
anstataŭi ilin per tritika pano kiu
estas sufiĉe bona kompletiganto
de Ia elementoj mankantaj el la
neuzataj fruktoj.

Ni analizu en kelkaj linioj la
avantaĝojn fizikajn kaj mensajn
rezultantaj el tia vivado.

Unue, la nutraĵo konsistiganta
tiun-ĉi dieton estas la plej nutranta,
ĝi pli ol ĉiu-ajna taŭgas en nia
nutrado.

Ĝi liveras la necesan materion
por konservi la varmecon de la
korpo kaj la laborkapablon, ĉu

fizikan, ĉu intelektan, same ĝi ans-
tatailas la uzitajn Celojn.

Ĝi ne enigas korpen malutilajn
materiojn. La fruktoj konsumataj
aparte,sen esti miksitaj kun kuirita-
ĵoj, estas facile digesteblaj. Ili
ne igas sangoamasigon ĉe la ven-
tro kaj intestoj, tiel senigante de
sango la ceterajn partojn kaj pre-
cipe la cerbon. lli helpas regulan
digestaclon de la stomako kaj in-
testoj, per ĝia ŝelo kaj kernoj
malhelpas Ia restaclon de nutraĵo
en la intesto, tiele malhelpante la
mallakson. Tiu-ĉi kvalito de la
fruktoj esti laksa, estas des pli
grava ju pli la civilizita homaro
emas al mallakso kaj al la mal-
sanoj devenantaj el 41 kiel vene-
niĝado de Ia organismo, apendi-
cito, k.t p. Ke la fruktoj estas tre
nutraj oni povas pruvi teorie kaj
praktike. La kemia analizo pruvis
ke ili enhavas multajn necesajn
materiojn por la korpo, ke la
dolĉaj fruktoj enhavas fruktsuke-
ron, kiu kombiniĝas tre facile,
dank' al kio ili kontribuas al la
brulado okazanta en la organismo.

Praktike estis pruvite de ĉiuj
fruktmanĝantoj, ke la fruktoj po-
vas servi kiel nutraĵo. Multaj popo-
loj kaj speciale tiuj de la varmeg-
aj regionoj vivados eksklusive per
fruktoj kaj ili estas tute sanaj kaj
fortaj.

Nenia alia nutraĵo enhavas tiom
da hidrokarbojn kiel tiu frukta, do,
nenio povas liveri tiom da kaloriojn
kiom tiu-ĉi. La fruktoj enhavas
multajn acidojn kaj tio faciligas la
forigadon de la venenoj kiujn pro-
duktas la fizika kaj intelekta la-

boro, ili helpas ankaŭ Ia forigadon
de la uzitaj ĉeloj.

Ili ne nur nutras, sed ankaŭ
purigas la organismon. La fruktoj
enhavas multajn salojn, kies gra•
veco estas faciligi la vivproceson.

Ke la fruktoj estas la vera na-
turnutraĵo de la homo, oni konsta-
tas el la fakto, ke ili povas esti
konsumataj sen ia ajn preparo.

Ĉia nutraĵo devas esti preparata,
por esti konsumata; la pomoj,
piroj, nuksoj, vinberoj pruvoj, k.t.p.
bezonas nur esti rikoltataj kaj
sufiĉas ke ni vidu ilin, por ke ni
ekdeziru ilin manĝi. Ne la sama
okazas kun la greno, amaso da
terpomoj; vivanta kokino aŭ bovo.
Vidante tiujn ni ne deziras ilin
manĝi kaj nenio nin igus manĝi
nepreparitan grenon au terpomojn,
vivantan kokinon au rnortigi bovon
por ke poste ni disŝiru ĝin, kiel
nature tion faras la lupoj, tigroj
kaj la ceteraj bestoj, kies orga-
nismo estas taŭga por konsumado
de tio.

Ĉiuj nutraĵoj konsumataj de la
homoj necesas transformadon por
esti konsumataj sen ia danĝero por
la organismo.

La fruktoj plaĉas al ĉiuj kiuj
havas sentojn ankoraŭ ne perver-
titaj per alkoholo kaj tabako.

La infanoj kiuj troviĝas en la
epoko kiam la sentoj ne estas
pervertitaj, ŝatas multe la fruktojn.
Tio pruvas ke la fruktoj estas vera
nutraĵo kiu povas nutri la homon
sen kaŭzi ian malbonon.

La avantaĝo de la fruktkonsu-
mado konsistas ne nur en la fakto,
ke la homo povas sin bonenutri,
tion ja povante ankaŭ per alia
racia nutrado fari, sed je tio, ke

manĝante fruktojn oni ne enigas
organismen venenojn.

Kiam la fruktoj malboniĝas ili
ne plu estas konsumeblaj kaj pro
tio ili povas esti manĝataj nur
freŝaj aŭ bone konservitaj.

La fruktoj ne enhavas venenaĵon
kaj estanie facile digesteblaj ne
okazigas stomak-kaj intestfermen-
tadojn, tiel la homo kiu konsumas
nur fruktojn ne povas malsaniĝi
de malsanoj okazantaj pro intest-
veneniĝo.

Ne restante longan tempon en
stomako kaj ne enhavante mate-
riojn incitantaj la intestmuron,
la fruktoj ne okazigas soifon,
kontraŭe, la fruktoj enhavante
kvietigajn acidojn, kiel tiun citran
kaj mankan k.t.p. forigas la soifon.

La nesoifado, hodiaŭ kiam la
homoj kutimas forigi la soifon per
alkoholaĵo estas granda avantaĝo.
El ĉi-tiu vidpunkto Ia fruktdieto
tarigas al la kontraŭalkohol-bata-
lado. Krom la higienajn avantaĝojn,
la fruktadieto prezentas ankaŭ tiun
ekonomian, nome, estas unu inter
la plej malmultekostaj.

La fruktoj enhavante nutrajn ma-
teriojn, science kombinitaj, nin
bone kaj ŝpare nutras.

El r Vegetarismula
tradukis IONAKAP

Vegelara Hotelo „Pomona"
en Hago (Nederlando),
Molenstr. 53, estas mo-
dela gastejo kaj devus
esti vizitata de ĉiu sami-
deano trapasanta Hagon.
Varma kaj m al v arma
akvo en ĉiuj ĉambroj.
— Modela pureco. —
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Lu ia grasoj estas necesaj ?
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VIVU POR LA VERO	 El multaj landoj
de V. MIHAILOV

Estu ideala, venku viajn korpajn pa-
siojn, venku la sentojn de la rnalbono
en via koro.

Evitadu la homojn de Ia inalpureeo
kaj senhonoreco, ĉar tiuj-ĉi homoj po-
vas nenian bonon kaj belon doni al vi,
krom sendormajn, malbonajn aspirojn
kaj animan malĉastecon. Neniam tra-
pasu la sojlon de ilia domo, ĉar ilia
domo estas konstruita el malpurajoj
kaj la vermoj de la pereigo. Malbon-
odoro, detruo, malbonaj°, malicemo.
mensogo kaj trompo regas tien.

Estu fiera kun sentoj idealaj el via
animo.

Via koro batu por honesteco, vero
kaj justeco.

Estu ĉiam  kun levitaj okuloj al la
ĉielo.

Laŭ „The Vegetarian and Fru-
itarian", Nov. 1933.

Ni havas grasajn, sanajn bov-
inojn kaj ĉevalojn, kaj ni  ne nutr-
is ilin per izolita grasc. Tiajn gra-
sojn ni hutrodonas al homoj, ekz-
emple kremon, lakton, oleon k.t p.
hal ni havas multajn nesanajn,
maldikajn kaj ofte Iro dikajn per-
sonojn.

D-ro G. Remsburg raportas
pri eksperimento, kiu kaŭzas me-
diton: Du kemiistoj nutris bov-
inon per nutraĵo, el kiu ĉiu ebla
graso estis forigita„ dum 59 ta-
goj. La bovino donis preskaŭ du-
oble tiom da butera graso kaj ek-
havis ankaŭ pli da viando sen
grasa nutraĵo. Ankaŭ ŝia sanstato.
estis tre bona je la fino de tiuj
59 tagoj.

Estu infano de la suno:
Levi& en frua mateno kaj ekri-

gardu sur la horizonton kaj vi vidos
kiel majeste kaj fiere montriĝas la
suno; vespere post sunsubiro, streĉu
vian ekrigardon en la beleeon de la
ĉielo kaj vidu la lumantan lunon,
lumigita de la radioj de la suno, kiel
bela kaj agrabla 4i estas en la nokta
mallumo. Ekrigardu la milionojn da
tremantaj steloj, dissternitaj sur la
ĉiela arkaj° kaj antaŭ viaj okuloj mal-
kasiĝos la beleeo kaj freleco, de la
tuta universa mondo kaj tiam via a-
nimo konos unu puran kaj sanktan
veran, ke tio estas kreaj° de io granda
kaj sankta, lumigita de la radioj de la
moralo, vero knj justeco.

esperantigis St. BakaroviM
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Ni konas virinon preskaŭ ok-
dekjaran, kiu neniam prenas izo-
Iajn grasojn: buteron, oleon,  kre-
mon k.t.p. Si havas bonan sonon,
estas vigla kaj laboras ĉiutage
eksterhejme.

Unu viro en la ago inter okdek
kaj naŭdek, kiu dum multaj jaroj
vivis kai ankoraŭ vivas sammani-
ere, faras tre penas laboron, ĉiam
en bona sano.

Tiuj ĉi ekzemploj ne estas de-
finitiva pruvo, sed almenaŭ mon-
tras ion kaj meritas pluan esplo-
ron. Grasoj estas acidigaj en la
korpo kaj kaŭzos troon da moko;
jen interesa studobjekto.

Trad. Arkos
	Nia:11~~

Varbu novajn abonaniojn pagu vian kotizon.

Aŭstrujo

En tre mallonga tempo la cir-
konstancoj en Aŭstrujo tre ŝanĝiĝis.
Preskaŭ ĉiuj socialistaj kultur-orga-
nizoj estis disigitaj. Inter ili anka la
Ligo de Socalistaj Vivreformuloj, du
prolefaraj nudkulturunuiĝoj, du aliaj
ankoraŭ ekzista,s. Ankaŭ la Aŭstria
Laborista Ligo Esperantista ne plu
ekzistas. La Ligo de Laboristaj
Abstinenculoj kaj la Turista LInuiĝo
„La Naturamikoj estis jam en la
unuan tagon disigitaj. Same oni
ankaŭ la Asocion de la Ĝardenet-
posedantojn malfunkciigis. La „Mi-
litkontrailuloj" ankoraŭ laboras.

Pensante ke la okazintaĵojn de
Aŭstrujo nur tre supraĵe estas ko-
nataj, ni donas skizan raporton,
por ke oni havu ĝustan imagon pri
kio fakte okazis ĉi-tien.

En la nuna tnomento, kiam pres-
kaŭ ne plu ekzistas racia vivre-
forma ga".eto germanlingva, kiu
estus incla esti Tegata, nun estas
des pli utile, ke la „Vegetarano"
povu ankoraŭ daŭrigi sian necesan
klerigan agadon.

La terura krizo de la kapitalista
ekonomio ne volis cedi, la amasoj
jam malesperis. Tiun momenton
eluzis la plej kruelaj reakciemaj
grupoj por starigi regadsistemon
laŭ iliaj propraj interesoj. — La
kapitalegistoj subtenis tiun fi-agon
kompreneble per donacadoj de
grandaj sumoj. Dekmiloj de aĉe-
teblaj buboj estis militiste adjus-
Iliaj kaj per mensogema laŭdire

patriota — propagando oni prepa-
ris la cerbon de la neinformita
popolo. — Interkonsente kun la
registaro la faŝistoj aranĝis bone
preparitan ŝtatrevolion por trans-
preni Ia tutan ŝlatpontecon kaj por
detrui la organizojn de la labori•
staro. -- Post la arestigo de mul-
taj socialdernokrataj funkciuloj kaj
koncentrigo de la !egalaj kaj fa-
listaj &tipoj, oni lunde la 12-an
de Februaro 1934 enkarcerigis la
gvidanlojn de la partio kaj de la
liberaj sindikatoj, forpelis la Vie-
nan urbestraron socialclemokratan
kaj anstatailis ĝin per ŝtata komi-
saro. Tio estis kvazaŭ la signalo
por ĝeneralstriko, kiu — bedaŭ-
rinde — ne plu povis funkcii pro
la jam tro kreskinta senespereco
de Ia amasoj. Nun ne daŭris longe
kaj jam estis intercivitana milito.
La Sirmliganoj (socialdemokratoj)
tute ne atakis ekz. ŝtatajn domojn
k. s., sed nur defendadis sin reti-
riĝinte en komunurnaj loĝdomoj.
Tiu fakto jam pruvas klare, ke tute
ne lernis pri revolto de la soci-
alistoj, sed nur pri ilia defendo
kontraŭ la atakoj de la falisioj,
kiuj nun volas ludi la rolon de
savintoj de la palrio, kaj ili ŝajni-
gas, ke ili kontraŭstaris revolucion,
kio do fakte neniam okazis —
Post tritaga kanonado kontraŭ la
komunumaj loĝdomoj Ia soldatoj
kune kun la policistoj kaj faŝistoj
venkis. — Bonvolu permesi al mi,
ke mi ne rakontu pri la scenoj,
kiuj okazis dum tiu ĉi kanonado.
Sed imagu mem la teruron kaj
kruelecon de ke,nonpafado en urbo
kiel Vieno. Kaj se vi konsideras.
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ke tiu kanonado kaj malinpafado
daŭris pli ol tri tagojn preskau,sen-
interrompe, tiam prijuĝu mem, ĉu
la oficialaj datoj pri la viktimoj
povas esti ĝustaj. — Dekduo
junaj homoj estis pro venĝo pen-
digitaj, miloj estis enkarcerigitaj,
kaj la politikaj, sindikataj, sportaj
kaj kulturaj organizoj de la labo-
ristaro estis disigitaj. La gazetoj
estis „samdirektitaj", nur unu sola
publika opinio nun povas ekzisti,
nome tiu de la kleriko-faŝistoj. —
Tiamaniere ankaŭ la kontakto de la
laboristaro kun la eksterlando estas
grave interrompita, kaj la registaro
uzas tiun momenton por patriece
nebuligi la amason. — Se oni ĝis
nun ofte traktis Esperanton kiel
ludajon, en la nuna momento ĝi
povus kaj devos montri sian valo-
ron. Nun la Esperantistoj havas la
devon, resti en bona interrilato
kun la frataro de la tuta mondo
malgraŭ 'ĉiuj malfacilajoj. – Kom-
p•eneble multaj lamaj kamaradoj
pli-malpli alkutimiĝos al la nuna
situacio, sed ke Ia popolo tute ne
juĝas la ŝirmliganojn kiel krimu-
lojn aŭ bestojn, sed kiel heroojn
defendantojn de la popola libe-
reco, tio evidentiĝas inter alio
ankaŭ per la fakto, ke certa parto
de la nun naskiĝintaj knaboj estas
nomitaj Georg laŭ Inĝeniero Georg
Weisl. heroo, kiu estis pendigita
kiel unu de la unuaj viktimoj.

Belgujo

Niaj samideanoj geedzoj Sindh-
wad en Bruselo-Uccle, 37 strato
Vanderkindere, akceptas pagantajn
Vegetarajn gastojn.

Grandbritujo

D-ro )acques Demarquette la
konata fondinto de la franca or-

VEGETARANO

ganizo „Trait d'Union" por vivre-
formo kaj pacifismo, vizitis Londo-
non kaj kekajn lokojn de la Brilaj
Insuloj. Lia paroladoj faris grandan
efikon. La ĉefa temo estis „Vege-
tarismo kaj la Tutmonda Paco".

japanujo

La Esperanta revuo „Oomoto
Internacia" en sia kajero X . 2 (adr.
Kameoka, Kiolo-hu, )apanujo) en-
havas artikolon de Basil Hall
Charnberlain pri ,Japana Dieto",
en kiu estas dirate interalie : „La
japanaj manĝajoj ne kontentigas
la dezirojn de eŭropanoj. Imagu
dieton sen viando, lakto, pano, sen
butero, konfitajo, kafo, sen salato
aŭ sufiĉa kvanto da bone kuiritaj
legomoj, sen iai ajn pudingoj, sen
kuiritaj fruktoj kaj kun relative
malmulte da freŝaj fruktoj. La
eŭropa vegetarano trovos preskaŭ
tiom da malfacilajoj kiom la ordi-
nara viandmanĝanto". La japana
redaktanto aldonis komentarion,
kiu korektas kelkajn konstatojn
de Ia angla profesoro kaj diras

JE IEN mei En 111ffl W2 EN ilEl

„FRATECO"
Heroldo de Ia nova tempo
kaj de la novaj kompre-
nojn, mofranta al la ho-
moj tute novajn metodojn
por la solvo de la mal-
facilaj mondproblemoj.

Abonkotizo 1 sv, fr, 4
internaciaj respondkupo-
noj aŭ ĉiu egalvaloro.

Adreso; ATANAS NIKOLOV
Sevlievo, Bulgarujo
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interalie : „Por japanoj la manĝado
ne estas ĝuo, sed neceseco a-
nimala".

Katalanujo

La societo Naturista de Barce-
lono (organo : RegeneraciO, strato
Tallers 22, 2/2) vigle laboradas
per paroladoj ĉiujaŭdaj, inter kies
temoj ni trovas ankaŭ la batalon
kontraŭ Ia milito kaj la nuntempan

f. seksan problemon. La societo in-
tencas fondi kooperan malkaran
vegetaran manĝejon.

Palestino

En Givat Shaul, apud Jerusalerno,
nia fervora samideano N. B. Ĥav-
kin komencis eldoni en la hebrea
lingvo la revuon „Hacimone". Ni
deziras al la nova kolega revuo, la
tutan plensukceson.

Rumanujo

La vegetara movado en Ruma-
nujo prosperas iom malfacile. Unue
ĉar Ia movado reekzistas nur de ek
1932, kiam estis fondita la revuo
Vegetarismul.

De 1908 ĝis 1914 la vegetara
movado havis grandan sukceson,
ĝi estis gvidita de gravaj personoj
apartenantaj al la scienculara
rondo. Gia aktiva prezidanto estis
famekonata neurologo Prof. Dro
Parhon. Ekzistis grava vegetara
restoracio Natura, kaj la Asocio
de la Vegetaranoj el Rumanujo,
eldonis monatan organon Reforma
Alimentarei (Reformo de la nu-
trado), kiu regule aperis kvin ja-
rojn. Sed, ho ve, la granda milito
venis kaj alportis la detruan mik-
robon. De post la fino de la milito
ĝis 1932 ekzistis absolute nenia
deziro de iu ajn, rekomenci la
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propagandon kaj la efektivan la-
boron por, la bela koncepton, kiu
estas la vegetadsmo.

Nune la rumana revuo Vegeta-
rismul, kiu estas gvidata de nia
samideano 1. lonescu-ClipatAnii,
sukcesis kolekti ĉirkaŭ ĝi pli ol
300 personojn dissemitaj en la tuta
Rumanujo. Gi havas ĉefajn kaj tre
gravajn kunlaborantojn kiel Eugen
Relgis la mondkonata batalanto
por la Humanitarismo kaj Paco,
Dron S. O. Perper, bone konata
en la internaciaj rondoj vegetaraj
pro liaj sciencaj esploroj de la
vegetara dielo, multajn Universita-
tajn Profesorojn k.t p.

Remarkinde estas la kondulo
ĝenerala de la revuo, ĝi ne celas
nur la higienan vegetarismon, sed
kiel anticloto de la aniaŭmilita mo-
vado la nuna klopodas diskonigi
la moral-efikan kaj la higienan
vegetarismon sen ia ajn diferenco.

Praktike, la revuo klopodas ko-
lekti ĉirkaŭ ĝi aron da idealistoj
kiuj interkonsente klopodu fondi
vegetaran r..-;toracion kia tute ne
ekzistas ne.. en Bukureŝto, nek en
iu ajn alia urbo de Rumanujo.
Grava punkto estas ankaŭ la eble
fondo de vegetara kolonio, nur tiu
povante certigi belan estontecon
al la vegetarismo en nia lando.
Tiu direkte la revuo fondis specia-
lan rubrikon, celanta kolekti propo-
nojn, montri modelajn priskribojn
de jam ekzistantaj tiaj, en diversaj
landoj.

La irado al kreado estis ko-
mencita, ni esperu ke la estonteco
ne estos malŝanca kaj ni ne devos
bankroti pro ia ajn kaŭzoj, ĝuste
nun kiam ni apenaŭ komencis la
laboron.

Raportas Gustinjo
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ESPERANTA) ELDONAĴOJ   Respondoj, informetoj, petoj kaj deziroj   

Kiel oni akcentis ĉ am, nia Ligo
kaj la revuo ne estas varo, sed
interligiloj de la granda internacia
familio de !a vegetaranoj.

Finance ni opinias ke la nova
gvidanto kaj adminstranto ja faras
suf ĉe da oferojn :

a) VEGETARANO aperas du-
monate, anstataŭ trimonate, kiel
antaŭe.

b) Ĝi aperas 16 paĝojn en for-
mato tute ŝanĝita.

c) La prezo estas malaltigita je
3 sv. fr.

d) La revuo oni forsendas al pli
ol 150 personoj, tute senpage.

e) La enspezoj estas multe pli
malaltaj ol la elspezoj.

Sbratreni (Frateco): La nova
adreso de la redaktejo kaj de sa-
mideano Premysl Pitter, estas nun:
Prago XI, Zizkov, Milicuv dum.

Clean Air (Pura Aero): revuo
de la Brita Nacia Societo de Ne-
fumantoj, eldonanto F. J. Phillips,
20 Essex Street, Strand, Landon()
W. C. 2, Anglujo.

The Vegetariarz Messenger, 39
Wilmslow Rd., Rusholme Manches-
ter 1 4, Anglujo.

Die Lebenskunst, Dresden A.
20. Golberoder Strasse 17, Ger-
monujo.

f) La tiraĝo antaŭa estis 500
ekzemplerojn, la nuna estas 800.

g) El 20 landoj ni povas en-
spezi la kotizojn nur el kvin, el la
ceteraj ni estante devgataj lasi
ĝin tie aŭ aĉeti- librojn, kiujn ni
ne povas disvendi ol je la duona
prezo ilia, pro malalta valuto.

Do, tiuj kiuj opinias ke ili pa-
gas tre multe 3 sv. fr-ojn pripensu
Cu ilia kontribuo estas tiel alta
kompare al niaj oferoj ? Ili bon-
volu pripensi ankaŭ la faktojn : Ĉu
nun kiam en preskaŭ ĉiuj landoj
estas maleble aperi progresema
gazeto kaj kiam la redaktanto faras
tiom da oferojn kvankam estas
malriĉa kaj tre juna, decus ke Ia
Ligo kaj ĝia organo ĉesu sian a-
gadon ? Mi esperas ke frit ene.

111.7•Ner	

AcciOn Naturista, Fuencarral
130, 20 Madrid, Hispanujo.

Vegetarianen. Sveavligen 98,
S cckhohn, Svedujo.

Die Lebensreform, Heidelberg,
Germanujo.

Vegetarische Bode, Soest (Utr)
Nederland°

Vazraĵdane, Str. 6 septemvri 3,
Sofio( Bulgarujo.

l'en dehors, redaktas E Annan&
22 cite Saint - Joseph, Orlans,
Francujo.

La brava soldato Ŝveik dum
la Mondmilito, de J. Haŝek, tra-
dukita de Stadler. Unua volurno
de la Kolekto ADLEL (Asocio por
Disvastigo de Laborist-tendenca
Esperanto-Literaturo, 144 paĝoj —
formato 130 x 185 nun. Prezo : fr.
fr. 12,50 + 10 90a franko.

La Profeto, — Paĝoj el la hun-
gara Laborist-tendenca Beni teraturo.
32 paĝoj — forrnato 115 x 150 mai.
Prezo : fr. fr. 2.— --I- 10 0/0afranko.

Eldonitaj de Sennacieca Asocio
Tutmonda, 23 rue Boyer, Parizo,
Francujo.

Internacia Pedagogia Revuo,
oficiala organo de TAGE (Tut-
monda Asocio de Geinsturistoj
Esperantistaj), adreso P. Korte,
Schoolstraat 13, Veendam (Neder-
lando), jarabono hfl. 2 50.

Elmontrigo de la Konscienvoĉo,
propono por aranĝi regule ĉe la
limoj de la ŝtatoj fratajn kristanajn
festojn, kiuj firmigos la pacon:
Eldonejo „Urad Sviedomi" (Kon-
sciencofico) Prago:Bubeneĉ, Ko-
runovaCai tr. 125, C?hoslovakujo.

Turismi Teataja (Turismaj infor-
moj), jarabono eksterlande Ekr. 2.
Tiu ĉi ilustrita estonlingva revuo
havas unu paĝon da Esperanta
teksto. Oni scias, ke en Estonujo
nia lingvo bone penetris la turis-
man movadon kaj estas tre utila
tie. Eldonejo: Talino, Riiiitli 2.

Curso completo de esperanto,
dumonataj kajeroj instruaj de la
Portugala Instituto de Esperanto,
Rtta Jardim do Regedor 5, 4-, Lis-

bono. Kompleta kolekto (17 kaje-
roj) en Portugalujo Esk. 40.—, en
eksterlando Esk. 50.—.

Nia Gazeto, monata nur-espe-
ranta gazeto, eldonejo 29 Avenue
de la Victoire, Nico, Francujo, ja-
rabono sfr. 3.— (en landoj de la
Stockholma poŝtkonvencio sfr.
2 40). Salutinda intelekta nutraĵo,
bone salumita kaj piprumita, por
la esperantistaro. Cefred S. Gren-
kamp-Kornfeld. Bonaj kunlabor-
antoj.

La mondo, monata organo de la
Ŝanhaja Esperantistaro (Cinujo),
poŝtfako 274, Sanliajo. Jarabono 7
respondkuponoj. Vere esperantisma
kaj progresema bulteno, parte C:n-
lingva.

Selma Lagerkif: La infanoj de
Betleem. Eld. Soc. Esperanto, Sto-
kholm. Prezo: sved. kr . 0,75.

La Esperanto-Klubo, de Ernfrid
Malingren, 48 p2ĝ. Eldonis Eldona
Societo Esperanto s.p.r., Stokholm,
Svedlando. Prezo 1 sved. kr .

Huru leder man fortsöttnings-
kurser i Esperanto? de Einar
Dahl (Kiel oui gvidas daurigajn
kursojn en .Esperanto ?) Gvidilo
por studgvidantoj. Numero 1 en
la serio ; Helplibroj de Svcda Es-
peranto-Federacio. Eldonis Eld.
Soc. Esperanto, Stockholm. 40 paĝ.
12 x 18,5 cm. Prezo: sved. kr . 1.-.

Progreso. Esperantlingva kaj
greklingva monata gazeto, adreso
J. A. Tomopulos, strato A. Kalvou
19, Ateno. Jarabono ffr. 7.—

Vegetaraj kaj parenccelaj eidonajoj
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OOMOTO INTERNACIA
Aperas nun sur 32 grandlormataj palni

Konstantaj kolonoj pri
Japanujo, Vojaĝo j,
Literaturo, Filosofio

Senpartiaj, rktalaj re-
cenzoj. belaj ilastraĵoj
Ne prokrastu, sed men-
du TUJ specimon de

Oomoto Centra Oficejo
Kameko, Kioto-Hu, J a p an u jo

Esperanto-Centro Rumana  10, STR. DR. IST1?ATE No. 10
BUCLIRESTI (Rumanujo) —

disvendas kompletajn kolektojn kaj apartajn kajerojn de

111 „RLIMANA ESPERANTISTO" (1908-1910) 	 „DANLIBO" (1910-1912)

lernolibrojn kaj vortarojn, literaturajojn en Esperanto k.t.p.

1 	 „VEGETARANO"-n L E G LI

Dumonata organo por Vegetarismo kaj parenceelaj ideoj.
Komplete reorganizita.

16 paĝoj  formato 25116 CM. - Jarabono kun ali:go al 1. V. L. E. 3 sv. fr.

Specimeno senpage.

Adreso: I. Ionesku-Kapatzana, Bukureŝto V., Str. Dr. Istrate 10. Rumanujo
ZIMIM Illill=111.11111111111111~111
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Amerika Esperantisto. Nova „Nova Kulturo", prezo 1.50 sv. fr.
adreso : 1340 New-York Avenue, Sevlievo, Bulgarujo.
N. W. Washington, D. C. Usono.
Monata. La decembra numero citis
la jubileon de nia VLE.

hungara Heroldo. Nova adreso ;
Budapeŝto IV, JOkai-tër 6. Jara-
bono 2 pengoj.

Franca Esperantisto. Monata
organo de la Franca Societo por
la Propagando de Esperanto, ad-
reso 59 Rue de Neuilly, Rosney-
sous-Bois (Seine) jarabono ekster-
lande 25 ffr. Anstataŭas la, bedaŭ-
rinde, malaperintan „Movadon".

Sveda Esperanto-gazeto „La
Espero", Box 698, Stokholmo,
estas la organo de la 26-a Uni-
versala Esperantokongreso en Sto-
kholmo, kaj ĉiuj aliĝintoj ĝin rice-
vas senpage. Aliĝu al la univer-
sala frateca festo de la esperan-
tistoj !

Argentina Esperantisto. Adreso
Carlos Pellegrini 238, Buenos Aires,
Argentin°.

La kritika Observanto, aperas
kvaronjare, 6, Sentier de la Sab-
lonni&e, Malakoff (Seine) Francujo.

Lingva-Libro. Aperas kvaronjare
Budapest IX, mester-ut 53. V. 5,
Hungarujo.

Be Iga Esperantisto. Adreso
Kleine Hodst. 11, Antverpeno, Bel-
gujo.

La Solvo de la vivproblemo de
A. Rosenberg, prezo 1 sv. fr.

Frateco. Monata gazeto por fra-
teca vivo. Atanas Nikolov, Sevlievo,
Bulgarujo.

La Nova Evo, de Petre Danov
Nr. 1 de la t, ia serio de biblioteko

La Pirato. 9 rue HaM, Paris
14, Francujo.

La militrezistanto. Tri monata
bulteno dela Internacio de Miliire-
zistantoj. Adreso 11, Abbey Road,
Enfield, Middlesex, Anglujo.

Bulteno de Ĉehoslovaka Asocio
Esperantisto. Praha XIX, Uralsk
nam. 447.

La Suda Stelo. Slavonski Brod,
Jugoslavujo.

La Interligilo de l'P.T.T. 324 rue
Lecourbe, Paris XV-a. Francujo.

Laboristo. Adreso Hr. Desanov,
Str. Ruse 34, Sofio, Bulgarujo.

Esperanto, 1 , Tour de I'lle Ĝe-
nevo, Svisujo.

Pola Esperantisto, Lubicz, 34
Krakow, Polujo.

The British Esperantist, 142
High Holborn, London W. C. 1,
Anglujo.

L'Esperanto, Torino, Via G.
Casalis 25, Italujo.

Sennaciulo, 23 rue de Boyer,
Paris 20, Francujo,

Bulgara Esperantisto, Poŝtkesto
233, Sofio, Bulgarujo.

L'EsOrantiste Sisteronnais•
Villa Zamenhof, Sisteron (B.—A.)
Francujo.

Internacia Hejmo Esperantisto'
Aspremont, (A.M.) Francujo.

Verda Mondo. Kameoka, Kioto-
hu, Japanujo.

La Revuo Orienta, Hongoo-ku,
Motomaĉi 1, Tokio. Japanujo.

Esperanto Katolika, Collell, Hi-
spanujo.

Laboristo Esperantisfo, Mid-
denweg 226 Amsterdam. Q. Ho-
lando.

Bulteno de I.S.A.E., 35 rue Du
Sotnmerard, Paris, Francujo.

Literatura Mondo. Mester-u. 53,
V. 7, Budapest 1X , Hungarujo.

Sennacieca Revuo, 23 rue Boyer
Paris 20-a, Francujo.

Cosmos, Redaktas N. M Bell,
134, Fitzgerald Street, Christchurch
(Newzeland).

Skizoj el Esperantujo, verkis
kaj eldonis Franz Ullrich, „vila Es-
peranto", Bŭrgstein, Cehos!ovakujo.

La Socialisto, Wien XIX, Hohe
Warte 8, Austrujo•

Esperanto por ĉiuj, Warszawa,
Nowolipki 36, Polujo.

Oomoto Internacia, Karneoka,
Kioto-hu, Japanujo.

La regno de la homo, 15 rue
Deufert-Rochereau Velizy (S & 0)
Francujo.

Kunlaboro de W. Mudrak, sigel-
markoj kontraŭ la tabakuzado,
poŝtkartoj samaj cele, eldonis Es-
perantista tabakkontraŭula Asocio,
Vieno 1, pdenplatz 8/1.

Sveda Laboristo Esperantisto,
Upplandsgatan 1, Stockholm, Sve-
dujo.



VEGETARAJ RESTORACIOJ

Neto York : 4 W. 28th SI. — True Food Restaurant, 44th
St., proksime al Broadway.

Boslon: 200 Dartmouth St. (Estrino Mrs. Barrington).
78 Huntington Ave.	 Millen

San Francisco: 440 Geary St.
San Diego: 1125 Sixth St. (estro S-ro C. A. Thompson).
Los Angeles : Eutropheon (krudinanĝa) Cafeteria, 833 S.

Otive Street. — Eutropheon Cafeteria, 209 S. Hill St.  — Gins-
berg's Vegetarian Cafeteria, 2403 Brooklyn Ave.  — Health (Sa-
no) Cafeteria, 217 W. 6111 Street.

Chicago, III.: Maxwell's Vegetarian Cafeteria, 35 E. Van
Buren Street.

Miluvaukee Wis.: Mrs. Kohl's Vegetarian Restaurant, 223
E. Wisconsin Ave.

Budapesl „Reform" VI., Dessewffy u. 15 (moderna) —
„Vegetarius etterem" VII., Käroly ki5rut 9 (maikara).— Szikszay
IV., Muzeum kijrut 5 (Mazdaznan).

Meksiko (urbo) : Comedor Vegetariano, de f-ino Maria
Sonn, strato Articulo 123 ter, 3a etaĝo.

Parizo (vidu ankaŭ antaŭajn informojn): „Ahimsa" 3 rue
Cadet, IX. - Restaurant Vegetarien, 41 rue Scintonge, III. - „La
Sante", rue Sainte-Cecile, IX (antaŭe Au grand soleil)  - Rest.
Veg. 5 rue des FilIes-St.-Thomas, II.- „Le tipi", 189 rue St. Ho-
nore, I. - „Pomone", 10 rue Pasquier, VIII. - La latinaj ciferoj
indikas la kvartalon.

Bordeaux (Francujo, Gironde): 5 rue Dauphine.

Prago (Ĉeĥoslovakujo) : Du vegetaraj manĝejoj de Emil
Vonika, nome : Revoluĉni trida 7, kaj Vinohj rady, Mirove na-
mesti 10. Du de Fr. Wolf, nome : 11-Poriĉ 6, kaj 11, Skolska 28
„Unitaria", I. Karlova 8 — 1. KonvikiskA 15 (ĵaŭde fermita).
Vinohrady, Londinsk 33 (sabate fermita). Dejvice, Kyjevskâ 2.
La manĝejoj de Vonika kaj de Wolf estas fermitaj dimanĉe.

Vegetaraj manĝejoj en Plzen, Kram&ovy Sacly 16, en Brno
)osefska 9, en Bratislavo, Homelova 10, en Bubeneĉ apud Pra-
go, Dostalova 10.

Diisseldorf (Germ.): Steinstr. 4, 1. (tre bona).
Hamburgo: Vegetara Gastejo „Daheim", Jungfernstieg3, 1.

Fermita dimanĉe.
Jerusalemo: Vegetara manĝejo, King George Street.

„Tiparnita" - Bucur~i (RorriMnla)
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